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INTRODUCERE:

Termenul de „produs nutraceutic“ a fost creat
în Japonia de cåtre Japanese Food for Specified
Health USC (FOSHU) în anii '70. Se referå la o
claså de alimente/ principii alimentare care au
anumite efecte fiziologice dovedite în diverse ståri
patologice cronice dar ¿i asupra organismului
sånåtos (sånåtatea fizicå/ psihicå, gradul de impact
al factorilor de risc). Fiind greu de încadrat ca ¿i
aliment sau medicament, la nivelul EU existå o
legisla¡ie specialå pentru aceastå categorie.

Managementul afec¡iunilor hepatice cronice
implicå aspectul nutri¡ional de aceea produsele
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REZUMAT
Hepatita cronicå VHC este o afec¡iune cu evolu¡ie naturalå spre ciroza hepaticå ¿i carcinom hepatocelular, mai ales în cazul
genotipului 1, caracterizat de rezisten¡a la tratamentul antiviral ¿i care este preponderent în aria geograficå a ¡årii noastre.
Reechilibrarea nutri¡ionalå este un aspect important în hepatita cronicå, de aceea am efectuat un studiu asupra unui lot de pacien¡i
cu hepatita cronicå VHC (CEEX 71/2006) în care am testat produse nutraceutice con¡inând principii active cu efecte
hepatoprotectoare (armurariu -Silybum Marianum, schisandra -Schizandra Chinensis, anghinare -Cynara Scolymus), antioxidante
(macese -Cynosbaty Fructus, orz verde -Hordeum Vulgare papadie- Taraxacum Oficinale) si de suplimentare nutritionala (izolat
proteic de soia -Glycine Max, lecitina, drojdie de bere -Saccharomyces Cerevisae) din punct de vedere clinic, paraclinic ¿i al
calitå¡ii vie¡ii. Produsele nutraceutice testate în cadrul proiectului nostru au dovedit beneficiu terapeutic obiectiv - ameliorarea
valorilor transaminazelor (ALT) la 62,5% din pacien¡ii cu hepatita cronica viralå C, precum ¿i în îmbunåtå¡irea stårii generale a
acestor pacien¡i (indicator subiectiv), în >90% din cazuri.
Cuvinte cheie: hepatita cronicå VHC, nutraceutic, ALT, calitatea vie¡ii

ABSTRACT
Chronic hepatitis C has natural evolution to cirrhosis and hepatic carcinoma especially when the treatment- resistant genotype 1
is involved (genotype 1 VHC is predominant in our country arial). One of the most important management issues in chronic
hepatitis is the nutritional status of these patients. This would be the reason for our study (71/2006 CEEX) with a group of chronic
hepatitis C patients treated for 6 months with nutraceutical products. The formula of the products was based on hepatoprotector
principle (Silybum Marianum, Schizandra Chinensis, Cynara Scolymus), antioxidant principle (Cynosbaty Fructus, Hordeum
Vulgare, Taraxacum Oficinale) and nutritional supplements (Glycine Max, lecitina, Saccharomyces Cerevisae). We have studied
the clinic/ para -clinic effects and the effect on quality of life. The result were objective- 62,5% of the patients had their ALT values
decreased and subjective- more then 90% of the patient appreciated general status improvement after the treatment period.
Key words: chronic hepatitis C, nutraceutical, ALT, quality of life

nutraceutice testate în cadrul studiului con¡in
principii active cu efecte hepatoprotectoare
(armurariu – Silybum Marianum, schisandra –
Schizandra Chinensis, anghinare – Cynara
Scolymus), antioxidante (macese – Cynosbaty
Fructus, orz verde – Hordeum Vulgare papadie-
Taraxacum Oficinale) ¿i de suplimentare
nutri¡ionalå (izolat proteic de soia – Glycine Max,
lecitinå, drojdie de bere – Saccharomyces
Cerevisae). Constituentul principal, silimarina,
ob¡inutå din seminte de Silybum marianum,
con¡ine un grup de compu¿i chimici din clasa
flavonoidelor; folosite în ¡årile cu sistemele
medicale tradi¡ionale pentru tratarea bolilor
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hepatice ¿i a manifestårilor de hipertensiune
portalå. Efectele hepatoprotectoare ale silimarinei
au fost demonstrate în studii preclinice pe animale
¿i în culturi de celule, principalul mecanism de
ac¡iune fiind prevenirea peroxidårii lipidelor
(efectele antifibrotice ale silimarinei au fost aråtate
la ¿obolani; studii pe culturi de celule sugereazå
cå silimarina ac¡ioneazå independent asupra
sistemului enzimatic al citocromului P-450).

OBIECTIVE

Studiul urmåre¿te (în cadrul proiectului CEEX
71/2006) profilul metabolic ¿i evolu¡ia bolii la
pacien¡ii cu infec¡ie cronicå VHC, care au fost
trata¡i cu un produs nutraceutic timp de 6 luni.

Importan¡a ficatului în metabolizarea
substan¡elor nutritive ¿i a medicamentelor
sugereazå ideea cå func¡ia acestuia ar putea fi
influen¡atå prin manevre nutri¡ionale. Îmbunå-
tå¡irea func¡iei ficatului, reducerea frecven¡ei
complica¡iilor ¿i reducerea numårului de zile de
spitalizare au fost observate la pacien¡ii cu boli
hepatice, ca råspuns la suportul nutri¡ional. Prin
administrarea produsului nutraceutic urmarim:
1. echilibrarea profilului metabolic al paci-

en¡ilor;
2. identificarea unui beneficiu terapeutic (¿i la

o categorie de pacien¡i pentru care Interferonul
nu mai este o op¡iune de tratament – recådere
dupå tratamentul standard, e¿ec terapeutic –
„non- responder“, diagnostic tardiv al hepatitei
cronice VHC).

MATERIAL METODA

Au efectuat tratament cu produs nutraceutic un
numår total de 58 de pacien¡i cu hepatita cronicå
dintre care 18 bårba¡i ¿i 40 femei, care nu au
prezentat dezechilibre metabolice. Au fost inclu¿i
în lotul de studiu pacien¡ii cu hepatita cronicå viralå
VHC care s-au prezentat în serviciile de specialitate
din Centrul de Diagnostic ¿i Tratament „Dr Victor
Babe¿“ ¿i la Spitalul Clinic de Boli Infec¡ioase ¿i
Tropicale Dr Victor Babe¿ în perioada de recrutare;
pacien¡ii au fost selecta¡i pe baza criteriilor de
includere/ excludere definite, parte a protocolului
de studiu clinic, notificat ¿i aprobat la Comisiile
Interne de Eticå ale celor 2 institu¡ii. Conform acestui
document monitorizarea a constat în analiza datelor
paraclinice (specifice pentru evolu¡ia afec¡iunii
cronice hepatice) ¿i datelor subiective prin
intermediul chestionarelor de calitatea vie¡ii,
comparativ, înainte ¿i dupå tratament.

Conform metodologiei stabilite pentru
administrarea produsului nutraceutic în prima fazå
au fost selecta¡i numai 50% din pacien¡i pentru a
începe tratamentul cu produsul nutraceutic (ceilal¡i
constituind sublotul martor). S-a urmårit o distri-
bu¡ie uniformå a pacien¡ilor în cele 2 subloturi în
ceea ce prive¿te vârsta, sexul, stadiul afectårii
hepatice. În perioada septembrie-octombrie 2007,
pacien¡ii au început tratamentul conform progra-
mårilor în clinicå, urmând ca dupå perioada de 6
luni de tratament ¿i evaluarea clinico-biologicå ¿i
ceilal¡i 50% din pacien¡i så primeascå produsul
nutraceutic (prin prisma aspectului etic). Ulterior
s-a considerat utilå ¿i interpretarea datelor clinico-
paraclinice de la pacien¡ii trata¡i în a douå etapå,
pentru ob¡inerea unor rezultate care så aibå la baza
un e¿antion mai numeros.

Astfel au efectuat tratamentul cu produs
nutraceutic, în cele 2 etape, un numår total de 58
de pacien¡i, care nu au prezentat dezechilibre
metabolice al afec¡iunii hepatice cronice, la
începutul sau pe parcursul studiului (ciroza
decompensatå).

Pacien¡ii au fost examina¡i:
- de cåtre specialistul boli infec¡ioase/ nutri¡ionist,
- prin monitorizarea paraclinicå: hemoleuco-

gramå cu formula luecocitarå, ALT, AST, GGT,
colesterol ¿i frac¡ii, glicemia, electroforeza
proteinelor serice, INR/ PT, ARN- HCV.

- prin prisma calitå¡ii vietii (aplicarea de
chestionare)
Metodele utilizate au constat în:

- analiza comparativå a parametrilor nutri¡ionali
(fi¿e de nutri¡ie),

- folosirea tehnicilor de laborator-analizorului
CELL DYN 3700 (ABBOTT), VITROS 250,
HYDRASYS (SEBIA), PCR COBAS
TAQMAN 48,

- analiza chestionarelor de calitatea vie¡ii
Dozarea produsului nutraceutic s-a stabilit pe

baza fi¿elor tehnice de produs de la furnizori. Astfel
s-a recomandat pacien¡ilor din lot: produs pulbere
(producåtor: Compania de Cercetåri Aplicative ¿i
Investi¡ii) în doza de 10 g pe zi în douå prize, cu o
jumåtate de orå înaintea mesei, dizolvatå într-o
cantitate de 200 ml apå (1,5 g armurariu/ 150 mg
lecitinå/ 150 mg drojdie/ 1,85 g izolat de soia/ 3 g
måcese/ 3 g orz verde pe zi) sau  produsul sub
formå de capsule (producåtor Laboratoarele Fares
Bio Vital) la doza de 3 cps pe zi, cu o jumåtate de
orå înaintea meselor (432 mg armurariu/ 432 mg
schisandra/ 216 mg anghinare/ 216 mg rostopascå/
72 mg påpådie/ 72 mg sulfina/ zi).
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Structura lotului tratat cu produsul nutraceutic este urmåtoarea:

Analiza varia¡iilor valorilor transaminazelor sub
influen¡a tratamentului cu produsul nutracetic în
sublotul 1(tratat ini¡ial)

S-a efectuat analiza comparativå a celor 2
subloturi de pacien¡i, unul tratat (sublotul 1),
format din 27 de pacien¡i ¿i unul netratat (sublotul
martor), de 31 de pacien¡i, luând în considerare
pacien¡ii care la momentul începerii tratamentului

Rezultate
Cel mai evident efect ¿i beneficiu terapeutic al

tratamentului cu produs nutraceutic efectuat în
cadrul proiectului nostru de cercetare, timp de 6
luni, asupra unui lot de 58 de pacien¡i cu hepatita

cronicå viralå C, îl reprezintå ameliorarea*
valorilor transaminazelor serice (ALT); 62,5% din
pacien¡i care prezentau hepatocitoliza (valori
crescute ale ALT) la începerea tratamentului, au
pus în eviden¡å acest efect.

prezentau hepatocitolizå (valori ALT peste
intervalul de normalitate): 22 din pacien¡ii
sublotului tratat ¿i 26 din cei din sublotul martor.

Rezultat: 63% din pacien¡ii din sublotul tratat
cu produs nutraceutic au ob¡inut ameliorarea ALT
cu >20% dupå 6 luni de tratament ¿i numai 12%
din pacien¡ii din sublotul martor (care nu au primit
nici un tratament pe parcursul celor 6 luni).

* au fost luate în considerare varia¡iile mai mari de 20% din valoarea ini¡ialå

În cadrul sublotului 1 pacien¡ii au fost trata¡i în mod aleator cu produs pulbere/ capsule, cu rezultate
similare:

Produsul pulbere:
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Rezultat: din cei 14 pacien¡i din sublotul 1 care
ob¡inuserå ameliorarea valorilor transaminazelor
la sfâr¿itul tratamentului nutraceutic, la evaluarea
efectuatå la 6 luni dupå tratament, numai 4 au
men¡inut valori apropiate ale ALT, iar restul aveau
cre¿teri cu > 20% ale acestora în absen¡a
tratamentului (revenire la valorile ini¡iale,
anterioare tratamentului sau valori mai mari).

Studiul nu a reu¿it så punå în eviden¡å efecte
semnificative asupra valorii ARN- HCV; scådere
cu 1 log s-a observat la 8 din cei 58 de pacien¡i, iar
10 pacien¡i au înregistrat o cre¿tere cu > 1 log UI/l.

Analiza fi¿elor de nutri¡ie (parametri somatici)
a pus în eviden¡e o cre¿terea semnificativå* a IMC

Produsul pulbere:

(indice de maså corporalå = greutatea/ talia2) în
53% din cazuri.

(*Au fost luate în considerare cre¿terile în
greutate cu > 20% din greutatea ini¡ialå)

S-a analizat deasemenea impactul subiectiv al
produsului nutraceutic asupra pacientului,
considerat cel pu¡in la fel de important, având în
vedere managementul în afec¡iunile cronice,
aplicându-se chestionare de calitatea vie¡ii (care
au vizat indicatori ai stårii generale fizice ¿i psihice
a pacien¡ilor). Majoritatea pacien¡ilor au apreciat
cre¿terea tonusului general, cre¿terea apetitului ¿i
ameliorarea asteniei dupå cele 6 luni de tratament:

Evaluarea dinamicii transaminazelor în sublotul
1 la 6 luni post -tratament (cre¿terea valorilor ALT

în e¿antionul de pacien¡i care ob¡inuserå ameliorarea
acestora dupå tratamentul cu produs nutraceutic):
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DISCUºII

Produsele nutraceutice testate în studiul clinic
efectuat au determinat scåderea valorilor transami-
nazelor (ALT) la pacien¡ii trata¡i în 62,5% din
cazuri. Analiza comparativå cu sublotul martor pe
perioada tratamentului, precum ¿i analiza rezulta-
telor în dinamica, din perspectivå preadministrare?
sfâr¿it tratament? post administrare produs nutra-
ceutic a aråtat influen¡a certå a tratamentului asupra
valorilor ALT.

Cu aceste rezultate privind efectul asupra
hepatocitolizei ¿i dinamicii ALT, studiul nostru este
în concordan¡å cu o serie de trialuri interna¡ionale
cu produse având la baza în special silimarinå (sau
metabolitul sau sylibina), singur sau în combina¡ii
cu minerale-zinc ¿i vitamine, antioxidan¡i, principii
terapeutice care se regåsesc ¿i în formulele produ-
selor testate de noi.

Rezultatele legate de evolu¡ia ARN- HCV sunt
deasemenea în concordan¡å cu studiile din
literaturå care apreciazå cå nu existå încå date
suficiente pentru demonstrarea efectului antiviral
(scåderea viremiei ¿i ob¡inerea viremiei nedetecta-
bile) pentru un alt tratament în afara interferonului
în combina¡ie cu ribavirina.

Analiza fi¿elor de nutri¡ie (parametri somatici)
a pus în eviden¡e o cre¿terea semnificativå a IMC
(indice de maså corporalå = greutatea/ talia2) în
53% din cazuri; studiile din literaturå subliniazå
importantå aportului suplimentar de substan¡e
nutritive la aceastå categorie de pacien¡i cu
tendin¡a la dezechilibre metabolice ¿i malnutri¡ie
protein-caloricå.

Impactul asupra calitå¡ii vie¡ii pacientului cu
boala cronicå hepaticå nu este de neglijat având
în vedere evolu¡ia îndelungatå a acestei boli (10-
30 de ani) ¿i numårul mare de pacien¡i afla¡i în
categoría non-responder sau pentru care interfe-
ronul nu poate reprezentå o op¡iune de tratament;
din acest punct de vedere studiul a eviden¡iat

beneficiu terapeutic evident al tratamentului cu
produs nutraceutic, peste 90% din pacien¡i
apreciind o îmbunåtå¡ire a stårii generale, cu
ameliorarea asteniei ¿i cre¿terea tonusului general.

În ceea ce prive¿te compara¡ia între cele douå
forme farmaceutice (capsule ¿i pulbere), nu s-au
înregistrat diferente semnificative având în vedere
mårimea loturilor, dar ¿i faptul cå silimarina este
principalul lor constituent, råspunzåtor pentru
efectele terapeutice observate.

CONCLUZII

Produsele nutraceutice testate în cadrul
proiectului nostru au dovedit beneficiu terapeutic
obiectiv - ameliorarea valorilor transaminazelor
(ALT) la pacien¡ii cu hepatita cronicå viralå C,
precum ¿i în îmbunåtå¡irea stårii generale a acestor
pacien¡i (indicator subiectiv).

Prin exploatarea rezultatelor proiectului se
estimeazå cre¿terea calitå¡ii vie¡ii pacien¡ilor cu
hepatita cronicå viralå C, afec¡iune cu indici de
morbiditate ¿i mortalitate în cre¿tere la nivel
na¡ional ¿i interna¡ional, prin oferirea unei terapii
complementare autohtone, eficiente, la pre¡uri
accesibile. Se poate aprecia deasemenea pe termen
mai lung, scåderea costurilor asociate manage-
mentului acestei afec¡iuni (temporizarea decom-
pensårii hepatice/ evolu¡iei spre ciroza hepaticå ¿i
scåderea numårului de spitalizåri per pacient) mai
ales având în vedere caracterul cronic evolutiv al
hepatitei cronice cu virus C, precum ¿i existen¡a
unor categorii de pacien¡i pentru care tratamentul
standard- Interferonul, nu (mai) este o op¡iune de
tratament.

Consideråm justificatå efectuarea unor studii
mai aprofundate, pe o perioadå mai lungå, pornind
de la loturi de pacien¡i cu semnifica¡ie statisticå
superioarå, în cadrul cårora så fie studiate în
continuare aceste produse.

Reac¡ii adverse:
Pe parcursul celor 6 luni de tratament s-au

înregistrat urmåtoarele reac¡ii adverse:
-3 pacien¡i cu grea¡å ¿i durere abdominalå care

au întrerupt tratamentul
-1 pacient cu reac¡ie alergicå cutanatå care a

întrerupt tratamentul (pacient cunoscut cu teren
alergic).
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